UchwalaNr 143/31/2017
Zarzqdu Powiatu Ln riweckiego
z dnia 25 kwietnia2017r.
w sprawie cen sprzeda2ydrewna, do ktrirych nie stosujesig przepis6wustawy prawo
zam6wicripublicznych
Na podstawie afi. 32 ust. 2 pkt 3 oraz al1. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzqdzie
powiatowym(tekstjedn. Dz. U. 22016 r., poz. 814 z po2n.zm.) w zwi4zku
z aft.20 pkt 16 ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogachpublicznych(tekstjedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1440 z po2n. zm.) oraz aft 83 ust.l pkt I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r..
o ochronieprzyrody(tekstjedn. Dz..U. z 2016r. poz. 2134z,po1n.zmj
Zarz4d Powiatu Lwrlweckiego
uchwala,co nastgpuje:
$ l.l. Drewnopozyskanez wycinki drzewna podstawieprawomocnejdecyzjiodpowiedniego
organu, w pasie drogowym dr6g powiatowych oraz na pozostalych gruntach bgd4cych
wlasnoSci4
PowiatuLwriweckiegouznajesig za opalowelub uZytkowe.
2. Nadwy2kipozyskanegodrewnanie wykorzystanena potrzebywlasnejednostki podlegaj4
sptzeda?yprzezjednostki budZetowc,kt6re pozyskaly drewno.
dla drewnaopalowegopozyskanego
z wycinki
$ 2.1. UstalasigjednostkEprzeliczeniowq
drzew w pasiedrogowym dr6g powiatowych oraz na pozostalych gruntachbgd4cych
wlasno5ci4
Powiatul.w6weckiego.jako lmp (1 metr przestrzenny)
co stanowi0,65m3.
2. JednostkgsprzedaT,y
drewna opalowegoustalasiqjako I mr.
$ 3. Ustalasig minimalneceny splzedaZydrewnaopalowego,pozyskanegoz wycinki drzew
losn4cychw pasiedrogowym dr6g powiatowych, pozostaj4cych w zarzqdzieZarz4du Dr(tg
Powiatowychw Lw6wku Sl4skim oraz na pozostalych gruntachbgd4cychwlasnoSciq
PowiatuLw6weckiego, w zaleZnodci
od formyjego pozyskania:
I ) drewno opalowe pozyskanekosztem i staraniemZarz4du Dr6g Powiatowych w Lw<iwku
Sl4skimalbo innychjednostekorganizacyjnych
Powiatul,w6weckiego:
a) drewnoIi3ciaste(gatunek:d4b.buk akacja,jesion,klon,jawor, grab,wi4z) - cenanetto
I m'wedlug Sredniejstawki za m' drewnaopalowegoz kosztamizakupu,okreSlonej
w bie24cejpublikacji SEKOCENBUD,,lnformacjao cenachmaterial6wbudowlanych""
b) pozostale drewno - cena netto I mj wedlug 70% Sredniej stawki za I m3 drewna
opaiowego z kosztami zakupu, okre5lonej w bieZ4cej publikacji SEKOCENBUD
,,lnformacjao cenachmaterial6wbudowlanych",
2) drewnoopalowepozyskanekosztemi staraniemNabywcy:
a) drewno l'fciaste (gatunek:d4b, buk, akacja_,jesion. klon, jawor. grab, wi4z) - cena
netto I mr wedlug minimalncjstawki za lmr drewnaopalowegobez koszt6wzakupu,
okreSlonejw bieZ4cejpublikac.liSEKOCENBUD .,lnfbrmacjao cenachmaterial6w
budowlanych".
b) pozostaiedlewno - cena netto I m3 wedlug 700%minimalne.i stawki za lml drewna
opalowegobez koszt6w zakupu, okreSlonejw bie24cejpublikacji SEKOCENBUD
,,Informacjao cenachmaterial6wbudowlanych".

3) CenyokreSlone
w pkt i i 2 naleZypowigkszy6o obowi4zuj4c4
stawkgpodatku
takZedo wywrot6w i wi
$ 4. Cenyustalonew $ 3 maj4 zastosowanie
uzyskanedrewnoprzedstawiawyl4czniewarto36opalow4.

z kt6rych

$ 5. W przypadkustwierdzeniapo Scigciudrzewa,2e drewnoposiada
komisjapowolanaprzezZarz4dPowiatuLw6weckiegodokonaz nalelyi4
jego zagospodarowalia
i oszacowania
warto3cipodejmujqc decyzjeo sposobie

u2ytkow4
oceny

$ 6. Drewnopozyskanez pielggnacji drzeworaz z wycinki krzew6w i zakrzaczen
jako odpadi nie podlegaono sprzeda|y.
$ 7. Wykonanie uchwaly powierza sig StarodcieLw6weckiemu oraz ki
jednostekorganizacyjnych.
powiatowych
$ 8. Uchwalawchodziw Zyciez dniempodjgcia.
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